
 

 SENAT 

 Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej: 
l 

 

Uwagi do ustawy w sprawie dyskryminowania  kobiet ur.  latach 1949-1952 
Rządowa ustawa o zmianie ustawy emerytalnej druk sejmowy nr # 418 z 16 czerwca 2020 r. 

http://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/0/5982BB9E54989BDBC125858900532AAF/%24File/418.pdf 

Poprawka do druku nr # 418 > nr # 419 > nr # 419 A/ Druk senacki nr #149 

Ustawa druk senacki 149 nie jest zgodna z Art.2, Art.7, Art.31, Art.32, i Art.64 ust.3 , Art.67 ust.1 i 

Art.77 Konstytucji RP, a także z Protokołem Nr 1 EKPCz oraz z Art. 14 tej Konwencji. Ustawa ta, 
jeżeli zostanie wprowadzona do ustawy emerytalnej zostanie zaraz po jej uchwaleniu również 

zaskarżona do Komisji Europejskiej. 

Ustawa ta nie jest też zgodna z Art.2a ustawy o systemie Ubezpieczeń Społecznych, która stanowi; 
”Ustawa stoi na gruncie równego traktowania wszystkich ubezpieczonych ...,. Zasada równego 
traktowania dotyczy w szczególności; 3) obliczania wysokości świadczeń;  4) okresu wypłaty 
świadczeń i zachowania prawa do świadczeń, oraz  Art.68,  który  stanowi; ”Do zakresu działania 
Zakładu należy między innymi:1) realizacja przepisów o ubezpieczeniach społecznych, a w 
szczególności: b) ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych oraz wypłacanie 
tych świadczeń. 
Jest ona przede wszystkim niezgodna z utrwaloną, błędną wykładnią przepisu Art.25 ust.1b ustawy 
o FUS, zgodnie z którą przepis ten ma zastosowanie do wszystkich osób ur w latach 1949-1953 (i 
młodszych), a nie tylko ur. w 1953 r., które wnioski o przyznanie wypłaty emerytury składają po 
2012 r. oraz, że ma on moc działania wstecz i znoszenia praw nabytych. Ustawa ta jest też 
niezgodna z utrwaloną, błędną wykładnią przepisów Art.1. 1., Art.2, Art24, Art. 100. 1., Art. 101., 2 
i Art.129. 1.,u.e.r., zgodnie z którą o stosowaniu przepisu Art.25  ust.1b,  określającego zasady 
ustalania wysokości świadczeń nie decyduje data/ rok nabycia prawa do emerytury zwykłej (rok 
ur.), tylko data złożenia wniosku z Art.129. 1. o przyznanie wypłaty emerytury. Na podstawie tej 
daty ZUS wyznacza mocą decyzji konstytutywnych stan prawny osób uprawnionych, do wydawania 
których nie ma uprawnień. 
Rok urodzenia, a tym samym rok nabycia uprawnień nie stanowi kryterium stosowania przepisu 
Art.25 ust.1b a wyłącznie data złożenia wniosku z Art.129. 1. o przyznanie wypłaty emerytury. 

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt P 20/16 BAS-WAKU-2368/16 
”Sejm nie zgadza się z sądem pytającym, że zaskarżony przepis jest niezgodny z zasadą równości, 
której źródłem normatywnym jest art. 32 ust. 1 Konstytucji. Sąd pytający wyróżnia określoną grupę 
ubezpieczonych, którymi są kobiety urodzone w latach 1949-1953. Z kolei przepis art. 25 ust. 1b 
u.e.r. dotyczy tylko kobiet urodzonych w roku 1953. Innymi słowy, wszystkie kobiety urodzone w 
tym przedziale czasowym mają zagwarantowane prawo do przejścia na e. p. w., ale tylko wobec 
kobiet z rocznika 1953 stosuje się instytucję potrącenia. W opinii Sejmu, zaskarżony przepis ma 
inną treść niż wskazana przez sąd pytający . ZUS stosuje art. 25 ust. 1 b u.e.r. wobec wszystkich 
ubezpieczonych, którzy wniosek o e.p.w. złożyli po 1 stycznia 2013 r. Ma on więc zastosowanie 
zarówno do kobiet, jak i do mężczyzn , pobierających e.n.w., lecz ubiegających się o e.p.w. po 1 
stycznia 2013 r. (wyrok Sądu Okręgowego w Lublinie  z 23 maja 2016 r. sygn. akt VII U 952/15 
dotyczył ubezpieczonego, który nabył e.n.w. na podstawie art. 184 u.e.r.). Nawet jeśli ograniczyć 
zakres stosowania ustawy- jak chce tego sąd pytający - do kobiet, to instrument potrącania 
wpisany jest w mechanizm przechodzenia z"emerytury na emeryturę" wobec ubezpieczonych, 
którzy nabyli in abstracto prawo do e.p.w. jeszcze przed wejściem w życie zaskarżonej regulacji, jak 
i po jej wejściu. Decydujące znaczenie dla stosowania tego przepisu ma data złożenia wniosku 
(wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z 12 listopada 2015 r., sygn. Akt III AUa 415/15).” 
Stanowisko sejmu, jak i utrwalona w ponad siedmioletnią praktyką wykładnia przepisu Art.25 
ust.1b wskazują, że przepis Art.25 ust.1b jest stosowany z mocą wsteczną od 1 stycznia 2013 r. w 
stosunku do wszystkich osób ur. w latach 1949-1953 i młodszych, niezależnie od daty nabycia 
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prawa do emerytury powszechnej, co znaczy, że faktyczny stan wszystkich kobiet ur. w latach 
1949-1953,  które  realizują  nabyte  uprawnienie  do  emerytury  powszechnej  po  2012  r.      jest 

identyczna. Wszystkie bowiem zostały objęte stosowanym z mocą wsteczną przepisem Art,25 
ust.1b. Nie ma przy tym znaczenia, czy zostały one objęte tym przepisem w świetle prawa (rocz. 
53), czy w świetle bezprawia władzy (rocz.49-52), która bez żadnej podstawy prawnej, a jedynie  w 
drodze oszustwa, fałszowania wykładni prawa i tworzenia fikcji prawnych, z dniem 1 stycznia 2013 
r. pozbawiła kobiety ur. w latach 1949-1952 praw nabytych i zrównała ich stan prawny ze stanem 
prawnym kobiet ur, 1953 r.   O stanie prawnym osoby uprawnionej od 1 stycznia 2013 
r. nie decydowała data osiągnięcia wieku emerytalnego, a tym samym nabycia prawa do 
emerytury powszechnej z Art.24, tylko data złożenia wniosku z Art.129. 1. o przyznanie wypłaty tej 
emerytury. Rząd tworząc ustawę druk sejmowy   nr 418 , nr 419, nr 419 A , druk senacki      nr 
149 jako kryterium przyjął natomiast rok urodzenia, czyli de facto tok nabycia prawa do emerytury 
powszechnej. Powołując się na utrwaloną, błędna wykładnię przepisu Art.25 ust.1b potwierdzoną 
pismem procesowym SEJMU rok urodzenia nie stanowi kryterium stosowania przepisu 
Art.25.ust.1b. Ustawa nie może więc dowolnie tworzyć prawa różnicującego sytuację prawną 
podmiotów, których sytuacja faktyczna jest taka sama. 
Poniżej fragment opinii z pisma Ministra Finansów do poprzedniego druku sejmowego # 3720 oraz 
fragment uzasadnienia wyroku P 20/16 wskazujący rozbieżności pomiędzy  ustalaniem stanu 
prawnego, a tym samym objęcia przepisem Art,25 ust.1b grupy kobiet ur w latach 1949- 1952 
przez rządu, oraz przez Trybunał Konstytucyjny. Bezsprzecznie wskazuje to na dokonanie przez 
rząd oszustwa w stosunku do kobiet ur, w latach 1949-1952, które zgodnie z prawem nabyły 
prawo do emerytury na podstawie Art.,46 w wcześniejszym wieku emerytalnym i zgodnie z 
prawem, mając nieograniczony termin składania wniosku o przyznanie i wypłatę nabytych 
uprawnień, wniosek ten złożyły po 2012 r. 

MINISTER FINANSÓW PW3.054.5.2019 

”Na tle art. 25 ust. 1b ustawy o emeryturach i rentach z FUS można zatem wyodrębnić trzy grupy 
ubezpieczonych urodzonych w latach 1949-1968: 

-  grupa pierwsza to osoby, które przeszły na wcześniejszą emeryturę w wieku 55 lat i uzyskały 
powszechny wiek emerytalny do końca 2012 r. oraz złożyły wniosek o ustalenie emerytury przed 1 
stycznia 2013 r., 

- grupa druga to osoby, które przeszły na wcześniejszą emeryturę i uzyskały powszechny wiek 
emerytalny przed końcem 2012 r., jednak z wnioskiem o ustalenie emerytury wystąpiły dopiero  po 
1 stycznia 2013 r. Osoby te zostały objęte zakresem art. 25 ust. 1b, ponieważ ich sytuacja prawna w 
odniesieniu do sposobu obliczenia podstawy emerytury powszechnej została ukształtowana z 
zastosowaniem tego przepisu, 

- grupa trzecia to osoby, które pobierały wcześniejszą emeryturę, ale powszechny wiek emerytalny 
uzyskały po 1 stycznia 2013 r. i po tym terminie wystąpiły z wnioskiem o ustalenie emerytury. 
Osoby te zostały objęte zakresem art. 25 ust. 1b, ponieważ ich sytuacja prawna w odniesieniu do  
sposobu  obliczenia  podstawy  emerytury  powszechnej  została  ukształtowana z zastosowaniem 
tego przepisu.” 

Trybunał Konstytucyjny uzasadnienie wyroku P 20/16 

”Istotne znaczenie ma to, że mechanizm ustalania podstawy emerytury powszechnej zgodnie z 
zasadą przewidzianą w art. 25 ust. 1b ustawy o FUS obowiązuje od 1 stycznia 2013 r. Ma zatem 
zastosowanie tylko do pewnej grupy kobiet korzystających z wcześniejszej emerytury – urodzonych 
w 1953 r. Tylko te ubezpieczone, przechodząc na wcześniejszą emeryturę, osiągnęły powszechny 
wiek emerytalny już po wejściu w życie kwestionowanego art. 25 ust. 1b ustawy o FUS. Ich sytuacja 
prawna w odniesieniu do sposobu obliczenia podstawy emerytury powszechnej   została   więc   
ukształtowana   z    zastosowaniem    tego    przepisu."   "Natomiast zasady ustalania wysokości 
świadczeń emerytalnych, wypłacanych kobietom urodzonym w latach 1949-1952, które przeszły na 
tych samych warunkach na emeryturę wcześniejszą, pozostały niezmienione.” 

Powyższe zestawienie jedynie potwierdza, że objęcie kobiet ur. w latach 1949-1952 przepisem 



Art,25 ust,1, jest niezgodne z prawem. Skoro państwo dopuściło się tego oszustwa, a po wydanym 
przez TK postanowieniu P 11/14 z dnia 3 listopada 2015 r. zaniechało zmiany przepisów, to jego 
obowiązkiem było po wyroku TK P 16/20 zmienić przepisy w stosunku do kobiet ur. w latach 1949-
1952 na równi z kobietami ur. w 1953 r., z których stanem po odebraniu im praw nabytych rząd ich 
zrównał i objęcie je ustawą druk sejmowy nr 418, 419 , druk senacki  nr 149. Pominięcie tych 
kobiet i pozbawienie przepisu Art.25 ust.1b mocy wyłącznie w stosunku do ur. w 1953 kobiet jest 
podłe i stanowi pogłębienie bezprawia, niesprawiedliwości i nierównego traktowania przez władze 
publiczne. Dlatego ustawa ta nie może pominąć kobiet ur. w latach 1949-1952, które również 
nabyły prawo do emerytury na podstawie Art.46 w zw. z Art.29 i to one stanowią grupę 
podmiotów podobnych z kobietami ur. w 1953 r., a nie urodzeni w 1953 r., którzy nabyli prawo do 
emerytury na podstawie innych przepisów, niż przepis Art.46. Rząd nie może przepychać tą ustawa 
wybranego przez siebie kręgu osób i nadawać im szczególne przywileje, szczególnie, ze ustawa ta 
nie stanowi wykonania wyroku P 20/16, tylko wprowadza zmianę przepisu Art.25 ust.1b w 
brzmieniu obowiązującym po 30 września 2017 r., kiedy stosowanie tego przepisu w stosunku do 
ur. w 1953 r. kobiet jest zgodne z Art.2 Konstytucji, a także wprowadza zmianę stosowania tego 
przepisu z mocą wsteczną w okresie w okresie przed 1 stycznia 2013 r., kiedy przepis ten nie 
obowiązywał. Wyrok ten wskazał bowiem, że stosowanie przepisu Art.25 ust.1b w okresie przed 1 
stycznia 2013 r,. kiedy przepis ten nie obowiązywał jest bezprawne i rażąco narusza konstytucję. 
Przepis art.25 ust.1b jest przepisem sankcjonującym, restrykcyjnym i obowiązuje bezwzględny 
zakaz retroakcji. 
Naruszenie zakazu retroakcji nie stanowi przedmiotu wydania wyroku P 20/16 i nie jest objęte 
wyrokiem P 20/16. który wskazuje zakres czasowy niezgodności tego przepisu z Konstytucją 
jedynie w zakresie, w jakim przepis ten obowiązywał, czyli od 1 stycznia 2017 r. do dnia osiągnięcia 
wieku emerytalnego przez ur. w 1953 kobiety. Tylko w tym zakresie czasowym prawo do emerytury 
na podstawie art.46 podlegało konstytucyjnej ochronie i tylko w tym zakresie został wydany wyrok 
p 20/16 w stosunku do kobiet ur. w 1953 r. Skoro ustawa ta nie jest spec. ustawą ani w zakresie 
podmiotowym, ani w zakresie czasowym wskazanym w wyroku, to wprowadzenie prawa 
różnicującego sytuację prawną osób ur. latach 1949-1952, będących w identycznej sytuacji 
faktycznej i stanowiących grupę podmiotów podobnych z wskazanymi w wyroku P 20/16 kobietami 
ur. w 1953 r. stanowi rażące naruszenie legalizmu oraz zasady sprawiedliwości społecznej i 
równego traktowania przez władze publiczne. Trybunał Konstytucyjny, który dwukrotnie badał 
stosowanie przepisu Art.25 ust.1b w stosunku do kobiet ur. w latach 1949-195 3, które nabyły 
prawo do emerytury na podstawie Art.46, podzielił grupę kobiet za względu na stan prawny, na; 
1) kobiety ur, w 1953 r,. które jako jedyne w grupie przepis Art.25 ust.1b obejmuje. W stosunku 
do nich TK wydał w dniu 6 marca 2019 r. wyrok zakresowy Sygn, akt P20/16 
2) kobiety ur. w latach 1949-1952, które przepis Art,25 ust,1b nie obejmuje. W stosunku do tych 
kobiet TK umorzył postępowanie, stwierdzając, że przepis Art.25 ust 1b ich nie obejmuje, a 
niezgodność z Konstytucją powoduje umyślne, błędne ustalanie daty powstania prawa do 
emerytury zwykłej, na podstawie daty złożenia wniosku z Art.129 o przyznanie jej wypłaty. 

Powoduje to zmianę stanu prawnego osób uprawnionych i pozbawienie ich praw nabytych, oraz 
objęcie stosowaniem z mocą wsteczną przepisu. Art.25 ust.1b, podczas gdy zgodnie z ustawą, 
jedynym warunkiem nabycia prawa do emerytury na podstawie Art.24 jest osiągnięcie wieku 
emerytalnego. W stosunku do tych kobiet Trybunał Konstytucyjny wydał w dniu 33listopada 2015 
r. postanowienie Sygn. akt. P 11/ 14, a w obszernym uzasadnieniu podważył błędną wykładnię 
prawa stosowaną przez ZUS oraz sadów, ulegających ZUS -owi, TK stwierdził: 

1) Postanowienie z 3 listopada 2016 r. Sygn. akt. P 11/14 , Roczniki1949 - 1952 
https://ipo.trybunal.gov.pl/ipo/view/sprawa.xhtml?sygnatura=P%2011/14 

”Sejm i Prokurator Generalny, odwoławszy się głównie do orzecznictwa sądów apelacyjnych i Sądu 
Najwyższego, uznali, że uzasadniony jest inny niż przyjęty przez pytający sąd rezultat 
interpretacyjny rozważanych przepisów, a mianowicie taki, iż art. 25 ust. 1b ustawy FUS nie 
obejmuje osób, które przed 1 stycznia 2013 r. korzystały z wcześniejszej emerytury i przed tym 
dniem nabyły prawo do emerytury w wieku powszechnym (spełniły warunki jej uzyskania), 



niezależnie od tego, czy odpowiedni wniosek złożyły przed czy po 1 stycz O ile od 1 stycznia 2013 r. 
2) Wyrok TK z 6 marca 2019 r. Sygn. akt. P 20/ 16 Rocznik 1953 

https://ipo.trybunal.gov.pl/ipo/Sprawa?sprawa=18172&dokument=17799&cid=
1 

„art. 25 ust. 1b ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1270 oraz z 2019 r., poz. 39), w brzmieniu obowiązującym do 30 
września 2017 r., w zakresie, w jakim dotyczy urodzonych w 1953 r.  kobiet, które przed 1 stycznia 
2013 r. nabyły prawo do emerytury na podstawie art. 46 tej  ustawy, jest niezgodny z art. 2 
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej” 

TK wydal nie tylko wyrok TK P 20/16 w stosunku do kobiet ur. w 1953, o których rozpisuje się 
prasa, robiąc z nich niemalże bohaterki narodowe krzywdzone przez władzę, bo rocznik 1953 
atakuje wszystkich, żeby tylko rząd przepchnął tą wysoce niesprawiedliwą ustawę faworyzująca 
wyłacznie kobiety ur. w 1953 r., nadając im nieuzasadnione przywileje, których nie posiadają. 
Przepisem Art,25 ust,1b objęte są także kobiety ur. w latach 1949-1952, które zostały pozbawione 
praw nabytych i zrównane ze stanem prawnym kobiet ur, w 1953 r. Rzad doznał widać amnezji 
wybiórczej, bo zupełnie zapomniał, że Trybunał Konstytucyjny wydał także postanowienie P 11/14, 
które zostało umorzone tylko dlatego, że przepis Art.25 ust.1b nie obejmuje kobiet ur. w latach 
1949-1952, bo osiągnęły wymagany wiek emerytalny i tym samym nabyły prawo do emerytury 
powszechnej z Art.24 przed 1 stycznia 2013 r. Jest rzecza oczywista, że gdyby przepis Art.25 ust.1b 
był zgodny z Konstytucją ti TK musiałby wydać  wyrok, a nie postanowienie wskazujac na błędne 
ustalanie daty powstania prawa do świadczeń na podstawie daty złozenia wniosku o przyznanie 
wypłaty emerytury poweszechnej, a przez to zmianę stanu prawnego i pozbawienie kobiet ur, w 
latach 1949-1952praw nabytych i zrownanie ich sytuacji prawnej z sytuacj,a prawną  kobiet ur.w 
1953 r. 
Skoro ustawa z 11 maja 2012 r. nie zawiera żadnych przepisów intertemporalnych, to nie ma 
żadnych podstaw prawnych do różnicowania czy ograniczania komukolwiek uprawnień  nabytych 
w dawnym reżimie prawnym (w tym ekspektatyw tych praw kobiet ur. w 1953 r).Vacatio legis 
przepisu Art.25 ust.1b, na które stale powołuje się rząd i SN, nie jest po pierwsze przepisem 
prawnym legalizującym bezprawie władzy, a po drugie przepis Art.25 ust.1b nie wchodził w życie w 
latach 2004-2007, kiedy kobiety te nabywały prawo do emerytury na podstawie Art.46 (i innych. 
Art.) i podejmowały decyzje w świetle obowiązujących wówczas, korzystniejszych przepisów, tylko 
dopiero w 2013 r, nie ma więc żadnego znaczenia dla osób ur. w latach 1949-1952, które nabyły już 
i in zrealizowały uprawnienie do emerytury na podstawie Art.46. Przepis ten objął też kobiety ur. w 
1954 r i młodsze, a także mężczyzn. Sytuacja wszystkich tych osób powinna być uregulowana z 
powodu głównej przyczyny wady  legislacyjnej przepisu Art.25 ust.1b, który jest przepisem 
niedookreślonym o wadliwej konstrukcji, który nie wskazuje konkretnie, kto, kiedy i w jakim 
zakresie czasowym powinien się zachować. Obecnie po 7 latach stosowania bezprawia w związku z 
błędna interpretacją przepisu Art.25 ust.1b, przepis ten w rażący sposób narusza zakaz retroakcji w 
stosunku do wszystkich osób, które prawo do emerytury w niepełnym wieku emerytalnym nabyły 
przed 1 stycznia 2013 r. Przepis ten jest przepisem sankcjonującym, o charakterze represyjnym, co 
stanowi  bezwzględny zakaz retroakcji i dostosowanie się do Art.42ust.1 konstytucji, mimo, że nie 
jest to przepis zakresu prawa karnego. dlatego oprócz podstawowej reguły prawa 
międzyczasowego, jaką jest zasada tempus regit agit,, lex retro non oraz pacta sunt servanda 
należy zastosować również zasadę  nullum crimen nulla poena sine lege. 
Ustawa nie może pozbawiać przepisu Art.25 ust.1b mocy wstecznej tylko w stosunku do rocznika 
1953 r., bo po pierwsze jest to niezgodne z Konstytucją, a po drugie stosowanie przepisu Art.25 
ust.1b z mocą wsteczną w okresie, kiedy przepis ten nie obowiązywał, nie jest objęty zakresem 
czasowym występowania niezgodności z Konstytucja, wskazanym w wyroku TK P 20/16, który 
obejmuje tylko okres od 1 stycznia 2013 r. do 30 września 2019 r, w którym niezgodność z 
konstytucją występowała. Nie może rzad ”po cichu” przy okazji pozbawiać ten przepis mocy 
wstecznej tylko w stosunku do rocznika 1953. TK nie mógłby wydać wyroku  na temat niezgodność 
stosowania przepisu Art.25 ust.1b w wyroku zakresowym dla kobiet ur. w 1953 r., tylko musiałby 
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wydać wyrok interpretacyjny dla wszystkich. Ustawa ta nie realizuje wyroku i w takim zakresie jak 
obecnie nie może wejść do ustawy emerytalnej, bo jest niezgodna z Konstytucją. Wyroku 
zakresowy TK, bo wyrok ten dotyczy tylko specyficznego okresu w którym kobiety ur w 1953 r, 
nabywały prawo do emerytury. 
Trybunał Konstytucyjny nie użył zwrotu ”w brzmieniu obowiązującym do 30 września 2017 r.” po 
próżnicy, jak twierdzi RCL, podpierając się twierdzeniem SN, że chociaż brzmienie się zmieniło, to 
pod względem merytorycznym po nowelizacji znaczenie jest takie samo. W tym przepadku nie 
chodzi o znaczenie merytoryczne, tylko zwrotem tym TK zakreślił daty kontrolne, w zakresie 
których niezgodność Art.25 ust.1b z Konstytucją występuje. Zwrot ”w brzmieniu obowiązującym 
do 30 września 2017 r. ", oznacza zapis przepisu w ustawie, od nowelizacji (11 maj 2012) do 
nowelizacji(16 listopad 2016). Nie wyznacza konkretnego czasu, w którym przepis był niezgodny z 
konstytucją, a jedynie określa przedział czasowy, w którym ta niezgodność występuje. Początkową 
datą obowiązywania art.25 ust.1b jest data 1 stycznia 2013 r.,bo w tym dniu wszedł on  w  życie.  
Natomiast  datą  końcową  w    przypadku  rocz.  1953  jest  data  osiągnięcia wieku 

emerytalnego, który każda z pań osiąga w zależności od daty urodzenia. Okres ten umożliwia 
kobietom ur. w 1953 r. nabycie prawa do emerytury na podstawie Art.24, obliczonej na starych 
zasadach, które obowiązywały w dniu nabycia prawa do emerytury na podstawie art. 46. Poniższy 
fragment z uzasadnienia wyjaśnia co oznacza zakres czasowy wyroku TK P20/16; 
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”Wątpliwości  konstytucyjne  sformułowane  w  pytaniu  prawnym   dotyczą  ustawowego 61 
mechanizmu ustalania podstawy emerytury   przysługującej   po   osiągnięciu    wieku 
emerytalnego. Zgodnie z ogólną zasadą wynikającą z art. 25 ust. 1 ustawy o FUS, podstawę jej 
obliczenia stanowi kwota składek na ubezpieczenie emerytalne oraz kwot środków 
zaewidencjonowanych na subkoncie ubezpieczonego, prowadzonym przez ZUS. Zasada ta podlega 
modyfikacji w odniesieniu do ubezpieczonych, którzy przed osiągnięciem powszechnego wieku 
emerytalnego pobierali jedno ze świadczeń emerytalnych przewidzianych w ustawie emerytalnej. 
W takim wypadku – zgodnie z kwestionowanym w pytaniu prawnym art. 25 ust. 1b ustawy o FUS – 
podstawę obliczenia emerytury ustaloną zgodnie z zasadą ogólną pomniejsza się o kwotę 
stanowiącą sumę pobranych emerytur w wysokości przed odliczeniem zaliczki na podatek 
dochodowy od osób fizycznych i składki na ubezpieczenie zdrowotne. To znaczy, że wątpliwości 
pytającego sądu dotyczą szczególnego mechanizmu ustawowego obliczania podstawy emerytury 
powszechnej z potrąceniem łącznej sumy świadczeń emerytalnych pobranych przez ubezpieczoną 
osobę przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego. 

W pozostałym zakresie Trybunał postanowił umorzyć postępowanie.” 62 

To jest cała interpretacja wyroku TK P 20/16, a wynika ona z ochrony praw nabytych.  kobiet ur. w 
1953 r., które jako jedyne z grupy kobiet ur. w latach 1949-1953 prawo do emerytury na podst. 
Art.24 nabywały po 2012 r, czyli po zmianie stanu prawnego. Konkretnie więc zakres czasowy w 
którym art. 25 ust.1b jest niezgodny z Art.2 Konstytucji, wskazanym w wyroku TK  P 20/16 jest 
okres od 1 stycznia 2013 r., do dnia osiągnięcia wieku emerytalnego przez kobiety ur. w 1953 r. 
Tylko w tym okresie nabyte ekspektatywy (oczekiwania) praw do emerytury na podstawie Art.24 
kobiet ur. w 1953 r. podlegały konstytucyjnej ochronie i tylko w tym zakresie  TK uregulował 
sprawę stosowania art.25 ust.1b w stosunku do kobiet ur w 1953 r. Nieodliczenie emerytur 
pobranych przez kobiety ur. w 1953 r.,po dacie osiągnięcia wieku emerytalnego, a tym samym 
nabyciu prawa do emerytury powszechnej, w sytuacji, gdy TK wydał wyrok zakresowy, wskazując 
zakres występowania niezgodności z konstytucją, a kobietom z roczników 1949-1952 odlicza się 
wszystkie emerytury pobrane zarówno przed 1 stycznia 2013r.,jak i po 1 stycznia 2013 r. jest 
niezgodne z prawem. Kobiety te nabyły prawo do emerytury na tych samych warunkach i 
zasadach. 

Nie może tak być, żeby kobieta z 1953 r, nie miała odliczanych  żadnych emerytur ; 

1) począwszy od daty nabycia prawa do emerytury w wcześniejszym wieku emerytalnym, do daty 
osiągnięcia wieku emerytalnego, a tym samym zrealizowania prawa do emerytury wcześniejszej i 
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nabycia prawa do emerytury powszechnej z Art.24 (średnio 5 lat) 

2) od daty osiągnięcia wieku emerytalnego, a tym samym nabycia prawa do emerytury 
powszechnej do daty złożenia  wniosku  o emeryturę powszechną ( od 0-do 7 lat) 

A kobieta ur. w latach 1949-1952 miała odliczone wszystkie emerytury pobrane 

1) zarówno przed osiągnięciem wieku emerytalnego i nabyciem prawa do emerytury 
powszechnej 

2) jak i po osiągnięciu wieku emerytalnego do daty złożeniu wniosku o przyznanie wypłaty 
emerytury powszechnej 

Kobiety ur, w 1953 r., które składają wnioski o przyznanie wypłaty emerytury powszechnej po 
wyroku TK przy takiej rażącej niesprawiedliwości zyskują około 1000 zł i więcej miesięcznie w ogóle 
nie pracując od przejścia na emeryturę wcześniejszą tylko dlatego, że ZUS nie odlicza im pobranych 
po osiągnięciu wieku emerytalnego, tuszując oszustwo, którym pozbawia kobiety ur w latach 
1949-1952 r  praw nabytych fałszywie ustalając  datę powstania prawa do świadczeń   na 
podstawie daty złożenia wniosku o przyznanie wypłaty emerytury, zamiast na podstawie daty 
osiągnięcia wieku emerytalnego. Przepis Art.25 ust.1b wszedł w życie wprost, bez żadnych 
przepisów przejściowych i albo obejmuje po 1 stycznia 2013 r. wszystkich z poszanowaniem praw 
nabytych, czyli że odliczane są na podstawie tego przepisu wszystkie emerytury pobrane po 1  
stycznia  2013 r.,  a  kobiet  ur.  w 1953 r.  po dacie  osiągnięcia wieku emerytalnego.    Jeśli przepis 
Art.25 ust.1b nie obejmuje tych, co określone prawa już nabyli przed 1 stycznia 2013 r. (kobiet ur. 
w latach 1949-1952 ) oraz tych ,które nabyły ekspektatywy praw nabytych, (kobiet ur w 1953 r.)  To 
musi objąć całą grupę kobiet ur. w latach 1949-1953, a nie tylko kobiety ur. w   1953 Ekspektatywy 
praw nabytych kobiet ur.. w 1953 r. nie podlegają większej konstytucyjnej ochronie, niż prawa już 
nabyte kobiet ur. w latach 1949-1952, bo są to absurdy. 
”Zasada ochrony praw nabytych zakazuje arbitralnego znoszenia lub ograniczania praw 
podmiotowych przysługujących jednostce lub innym podmiotom prywatnym występującym w 
obrocie prawnym. Zapewnia ochronę praw podmiotowych, zarówno publicznych jak i prywatnych 
nabytych w drodze skonkretyzowanych decyzji, przyznających świadczenia, jak i praw nabytych in 
abstracto (zgodnie z ustawą przed zgłoszeniem wniosku o ich przyznanie), a także ekspektatyw 
maksymalnie ukształtowanych, tj. takich, które spełniają wszystkie zasadnicze przesłanki 
ustawowe nabycia praw pod rządami danej ustawy bez względu na stosunek do nich późniejszej 
ustawy (orzeczenie z 11 lutego 1992 r., K. 14/91 i wyrok z 22 czerwca 1999 r., K. 5/99). 
Ekspektatywy praw objęte są ochroną wówczas, gdy spełniają wszystkie przesłanki ustawowe 
nabycia praw pod rządami danej ustawy, bez względu na stosunek do nich ustawy późniejszej. 

Cała grupa kobiet ur w latach 1949-1953 nabyła w latach 2004-2008 prawo do emerytury na 
podstawie Art.46 ew zw z Art.29 na mocy tej samej ustawy i na tych samych zasadach. Kobietom 
ur. w latach 1949-1952, które nabyte w dawnym reżimie prawnym uprawnienia realizowały po 
2012 r.,rząd uniemożliwił zrealizowanie nabytego uprawnienia na równi z rówieśniczkami, które 
uprawnienie zrealizowały przed 1 stycznia 2013 r. i zrównał ich stan prawny ze stanem prawnym 
kobiet ur. w 1953 r. Na wnioski z Art.129. 1.o przyznanie wypłaty przysługującej emerytury 
powszechnej, ZUS umyślnie, błędnie ustala datę powstania prawa do emerytury, na podstawie 
daty złożenia wniosku z Art.129 o przyznanie wypłaty emerytury, która ma miejsce już  po zmianie 
stanu prawnego, zamiast na podstawie daty osiągnięcia wieku emerytalnego, która miała miejsce 
w starym reżimie prawnym. Tym samym ZUS zmienia stan prawny kobiet ur. przed 1953 r,, które 
przepis Art.25 ust.1b nie obejmuje,, pozbawia je praw nabytych, a w to miejsce przyznaje 
ponownie prawo do emerytury, ale już w nowym stanie prawnym, z odliczeniami pobranych na 
podstawie Art.25 ust.1b emerytur. W doktrynie proceder ten nazywa się obejściem ustawy, a 
reguluje Art..58 &1 oraz & 2 K. c. Zmieniając stan prawny i pozbawiając kobiety ur. w latach 1949-
1952 praw nabytych oraz przyznając ponownie prawo do emerytury w nowym stanie prawnym, 
władza zrównała ich sytuację prawną z sytuacja kobiet ur, w 1953 r.,dlatego po wyroku TK P 20/16 
przepisy powinny być zmienione dla całej grupy kobiet, ur. w latach 1949- 1953, a nie tylko dla ur. 
w 1953. Kobiety te powinny być objęte na równi z kobietami ur. w 1953 r. ustawą, ponieważ to 



rząd pozbawił je praw nabytych i zrównał ich sytuację z sytuacją kobiet ur. w 1953 r. Pominięcie 
tych kobiet przy zmianie przepisów w ZUS oraz pominięcie ich w ustawie o zmianie ustawy druk nr 
418, 419, 419A,i senacki nr 149  stanowi szczyt hipokryzji władzy. 

Kontrola zgodności ustawy druk sejmowy  nr # 418 > druk nr # 419 z Art. 32 Konstytucji 

”Konstytucyjna zasada równości wobec prawa ma utrwalone znaczenie zarówno w orzecznictwie 
Trybunału Konstytucyjnego, jak i w nauce prawa. Z art. 32 ust. 1 Konstytucji ("Wszyscy są wobec 
prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne") wynika, że 
podmioty prawa, które charakteryzują się w równym stopniu określoną cechą relewantną, muszą 
być tak samo traktowane przez prawo. Równe traktowanie oznacza stosowanie jednakowej miary, 
a także odrzucenie dyskryminujących i faworyzujących zróżnicowań. Trybunał Konstytucyjny 
wielokrotnie wskazywał, że zasada równości wobec  prawa wyraża się w formule "nie wolno 
tworzyć prawa różnicującego sytuację prawną podmiotów, których sytuacja faktyczna jest taka 
sama" (np. wyrok TK z 31 marca 2008 r., sygn. akt P 20/07). 

Pozbawianie mocy przepisu Art.25 ust.1b, w okresach, innych, niż wskazanych w wyroku TK, 
cichaczem, przy okazji wykonania wyroku TK wybiórczo, tylko w stosunku do rocznika 1953 nie jest 
zgodne z prawem, bo w pozostałych okresach niezgodność z Konstytucją dotyczy juz wszystkich 
osób ur w latach 1949-1953 i młodszych , a nie tylko rocznika 1953. Spec ustawa dla rocz. 1953 
może dotyczyć tylko okresu od 1 stycznia 2013 r, do daty osiągnięcia wieku emerytalnego. W 
pozostałym okresie, nie objętym zakresem czasowym wskazanym w  wyroku TK P 20/16, odliczanie 
na podstawie przepisu Art.25 ust.1b emerytur pobranych przed 1 stycznia 2013r. ,kiedy przepis 
Art.25 ust.1b nie obowiązywał zgodnie z utrwaloną wykładnią prawa władzy jest zgodne z prawem.  
A skoro jest zgodne z prawem, to dlaczego po wyroku  TK 

rząd nie nakazał odliczyć tych emerytur rocznikowi 1953, a pozostałym rocznikom je odlicza?  To 
jest czyste bezprawie i dyskryminacja. TK nie wskazał w wyroku, że w tym okresie przepis  ten jest 
jest niezgodny z Konstytucją, gdyż TK w ogóle to tego okresu nie odniósł się. Rocznik 1953 nie 
nabył praw emerytalnych na mocy innej ustawy, niż pozostałe osoby. Wyrok TK nie odnosi się do 
stosowania przepisu w okresie, w którym nie miał jeszcze brzmienia i nie obowiązywał. 

Po pierwsze, złamanie zakazu retroakcji nie stanowiło przedmiotu pytania prawnego sądu w 
Szczecinie, który wywodził niezgodność z Konstytucją z ochrony praw nabytych w związku z 
nabyciem przed 1 stycznia 2013 r. w świetle innych, obowiązujących wówczas przepisów, prawa 
do emerytury na podstawie Art.46, a przez to naruszenie zasady zaufania do państwa i 
stanowionego przez nie prawa. Po drugie TK nie mógłby orzec o niezgodności z Konstytucją 
stosowania przepisu Art.25 ust.1b z mocą wsteczną, kiedy przepis ten nie obowiązywał  w wyroku 
zakresowym, w zakresie , w jakim dotyczy tylko ur w 1953 kobiet, tylko musiałby wydać wyrok 
interpretacyjny w stosunku do wszystkich osób, w stosunku do których przepis ten jest stosowany 
z mocą wsteczną łamiąc zakaz retroakcji. 
Następna sprawa, to nie odliczanie kobietom ur. w 1953 r. emerytur pobranych po dacie 
osiągnięcia wieku emerytalnego, którego osiągnięcie stanowi jedyny warunek nabycia prawa do 
emerytury, o której mowa w Art.24. Przepis Art.25 ust.1b obowiązuje od 1 stycznia 2013 r. i 
dotyczy w równym stopniu, z poszanowaniem praw nabytych wszystkich bez wyjątku. 
konstytucyjna ochrona praw nabytych kobiet ur. w 1953 r. wskazana w wyroku zakresowym P 
20/16 zakończyła się z dniem osiągnięcia wieku emerytalnego. Z tym dniem zgodnie z Art.100 w zw 
z Art. 24 zrealizowały one prawo do emerytury wcześniejszej i nabyły prawo do emerytury zwykłej, 
o której mowa w Art.24. Ich sytuacja faktyczna z uwzględnieniem okresu niezgodności z 
Konstytucją wskazanym w wyroku TK P 20/16 jest identyczna jak kobiet ur. w latach 
wcześniejszych 1949-1952. Tworzenie prawa różnicującego, bezpodstawnie faworyzującego 
rocznik 1953, różnicującego sytuację prawną osób będących w t takiej samej sytuacji faktycznej nie 
jest zgodne z zasada sprawiedliwości społecznej i równego traktowania przez władze publiczne a 
także zasady legalizmu. 
Rząd nie może nakazywać ZUS-owi, stosowania innej wykładni przepisu Art.25 ust.1b w stosunku 

do wszystkich osób ur. w latach 1949-1952 i młodszych niż 1953, a innej dla rocznika 1953, która 



nie tylko, że jest niezgodna z ogólnie stosowaną wykładnią tego przepisu, ale przede wszystkim z 
wydanym przez Trybunał Konstytucyjny wyrokiem zakresowym wyznaczającym zakres 
podmiotowy jak i zakres czasowy występowania niezgodności przepisu Art.25 ust.1b z Art.2 
Konstytucji. Pozbawienie mocy przepisu Art.25 ust.1b w innym zakresie czasowym, niż wskazanym 
w wyroku TK, tylko w stosunku do kobiet ur. w 1953 r., a nie w stosunku do wszystkich osób, 
których sytuacja faktyczna jest identyczna, jest niezgodne z Konstytucją i prawem unijnym, rodzi 
rażąca niesprawiedliwość społeczną i haniebne dyskryminowanie kobiet z roczników 
wcześniejszych 1949-1952, które od 2013 r. podlegają wyłącznie bezprawiu władzy. 

Skoro wykładnia przepisu art.25 ust,1b nakazuje odliczanie wszystkich emerytur pobranych tak 
przed 1 stycznia 2013, jak i po 1stycznia 2013 r., a wyrok TK P 20/16 w zakresie czasowym 
obejmuje wyłącznie okres od 1 stycznia 2013 r. do dnia osiągnięcia wieku emerytalnego, którego 
osiągnięcie stanowi jedyny warunek nabycia prawa do emerytury zwykłej na podstawie Art.24,  to 
ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS powinna brzmieć: 

Jeżeli ustawa ma naprawić błąd legislacyjny, czyli brak określoności i regulować również 
bezprawne nadanie mocy wstecznej przepisowi Art.25 ust,.1b powinna brzmieć; 

1. Na podstawie przepisu Art.25 ust.1b ustawy o FUS nie odlicza się emerytur pobranych przed 1 
stycznia 2013 r. 

2a.Przepisu Art.25 ust.1b ustawy o FUS, w zakresie, w jakim ma zastosowanie do kobiet ur.  w 1953 
r., które nabyły prawo do emerytury na podstawie Art.46 (i innych) przed 1 stycznia 2013 
r. nie stosuje się w okresie od 1 stycznia 2013 r. do dnia osiągnięcia wymaganego w Art.24  wieku 
emerytalnego, a tym samym nabycia prawa do emerytury powszechnej z nowego  systemu 

Ustawa stricte do wyroku TK P 20/16 dla rocz .1953 z poszerzonym zakresem podmiotowym; 

2b) Przepisu Art.25 ust.1b ustawy o FUS, w zakresie, w jakim ma zastosowanie do kobiet ur. w 
1953 r., które nabyły prawo do emerytury na podstawie Art.46 (i innych) przed 1 stycznia 2013 

r. nie stosuje się w okresie od 1 stycznia 2013 r. do dnia osiągnięcia wymaganego w Art.24  wieku 
emerytalnego, a tym samym nabycia prawa do emerytury powszechnej. 

3) Przy ponownym ustalaniu wysokości emerytury, o której mowa w Art.24 należy pominąć 
emerytury pobrane w okresie od 1 stycznia 2013 r. do dnia osiągnięcia wieku emerytalnego, a tym 
samym nabycia prawa do tej emerytury 

Zmiana przepisów i pozbawienie mocy przepisu Art.25 ust.1b w stosunku do kobiet ur, w 1953 r., 
wykraczające poza zakres czasowy określony w wyroku TK P 20/16, który obejmuje  tylko okres od 
1 stycznia 2013 r.(początkowa data obowiązywania przepisu Art.25 ust.1b) do daty osiągnięcia 
wieku emerytalnego, a tym samym zrealizowania prawa do emerytury na podstawie Art.46 oraz 
nabycia prawa do emerytury zwykłej na podst. Art.24 ( końcowa data występowania niezgodności 
Art.25 ust.1b z Konstytucją), nie jest zgodna z Art.2, Art.7, Art.31, Art.32, Art.64, Art,67 ust.1 oraz 
Art.77 Konstytucji. Przepis Art.25 ust.1b obowiązuje bowiem od 1 stycznia 1 stycznia 2013 r. i 
wszystkie emerytury pobrane po tej dacie powinny być zgodnie z zasadą działania prawa wprost 
odliczane, ale z poszanowaniem praw nabytych. Wyrok TK P 20/16 dotyczy niezgodności z 
konstytucją Art.25 ust.1b tylko w okresie od 1 stycznia 2013 r. do dnia osiągnięcia wieku 
emerytalnego, a tym samym nabycia prawa do emerytury zwykłej, o której mowa w Art.24 

Ustawa ta nie dostosowuje się do zakresu czasowego wyroku P 20/16, tylko cichaczem wprowadza 
zmianę prawa, różnicującego sytuację osób z rocznika 1953, w stosunku do osób z roczników 1949-
1952, jak i młodszych, niż rocznik 1953, pogłębiając bezprawie władzy, niesprawiedliwość 
społeczną i faworyzowanie rocz. 1953, a dyskryminowanie haniebnie oszukanych osób z roczników 
wcześniejszych 1949-1952. a także osób z roczników późniejszych, niż rocz. 1953. Pozbawiając po 
wyroku TK P 20/16 przepisu Art.25 ust.1b mocy w stosunku do kobiet ur. w 1953 r. w zakresie 
czasowym innym, niż wskazanym w wyroku P 20/16 jest niezgodne z prawem. Przekłada się to na 
niczym nieuzasadnione zawyżanie emerytur powszechnych kobietom ur. w 1953 r. o kilkaset, a 
nawet i 1000zł i więcej miesięcznie, co przy emeryturach rzadko przekraczających 2000zł brutto 
stanowi kolosalną różnicę i rodzi ogromną niesprawiedliwość społeczną. Zasady ustalania 



świadczeń w  całej grupie kobiet ur. w latach 1949-1953 są  dla wszystkich identyczne. 

Vacatio legis, na które tak chętnie powołuje się władza nie ma żadnego znaczenia dla kobiet które 
nabyły w latach 2004-2007 prawo do emerytury w wcześniejszym wieku emerytalnym, i prawo to 
zrealizowały osiągając przed 1 stycznia 2013 r. powszechny wiek emerytalny, a tym samym 
nabywając prawo do emerytury powszechnej. Vacatio legis przepisu Art.25 ust.1b miałoby 
znaczenie, gdyby przepis ten wchodził w życie w 2004 r, a nie dopiero w 2013 r. Kobiety, które 
zrealizowały już prawo do emerytury w wcześniejszym wieku emerytalnym i nabyły prawo do 
emerytury powszechnej nie miały żadnego obowiązku, ani potrzeby studiować Dz.U. w 
poszukiwaniu zasadzek,jakie zastawia na nie władza, ponieważ ustawa z 11 maja 2012 r. w ogóle 
ich nie obejmuje. Vacatio legis przepisu art.25 ust.1b nie ma żadnego znaczenia dla osób które 
nabyły już zrealizowały nabyte uprawnienie, gdyż nie istnieją procedury umożliwiające wyzbycie 
się nabytego i zrealizowanego już uprawnienia. Rząd I SN powołując się na vacatio legis tworzą 
fikcję prawną, że przepis ten był już w ustawie, kiedy kobiety te podejmowały decyzje o przejściu 
na emeryturę w wcześniejszym wieku emerytalnym i zapoznawały się z przepisami, a więc 
wiedziały i nie zastały zaskoczone. Polega ona na błędnym wiązaniu skutku prawnego, jakim jest 
zastosowanie do obliczenia wys. emerytury przepisu Art.25 ust.1b z nabyciem prawa do emerytury 
powszechnej, o której mowa w Art.24. A de facto zdarzeniem prawnym wywołującym nakaz 
stosowania przepisu Art.25 ust.1b jest nabycie prawa do emerytury na podstawie Art.46 w 
wcześniejszym wieku emerytalnym, a nie prawa do emerytury powszechnej. Ponadto zwrot 
”mogły” złożyć wnioski nie tworzy obowiązku wobec prawa, tylko jest prawem do wolnej woli, 
które podlega konstytucyjnej ochronie na podstawie Art.31 ust.1 i ust.2 Konstytucji. To władza 
złamała konstytucyjny zakaz do wolnej woli, a nie emerytki spóźniły się z wnioskami. Obowiązek 
odpowiedniego zachowania się wobec prawa stanowiłoby słowo ”musiały”. Skoro nie musiały, bo 
nie ma żadnego ograniczenia terminu do składania wniosków z Art.129. 1. o przyznanie 
przysługujących świadczeń i ich wypłatę, gdyż data złożenia wniosku jest dowolna, to znaczy, że 
rząd pozbawiając te kobiety uprawnień nadużył władzy i dokonał samosądu, a ta ustawa druk 
sejmowy nr 418, 419, 419 A , senacki nr 149 dokonuje ponownego. 

Nawet, gdyby przez przypadek kobiety  ur, w latach 1949-1952 przeczytały ta ustawę, to i tak nic  z 
niej nie wynika, gdyż brak w niej przepisów intertemporalnych, ograniczających w jakikolwiek 
sposób uprawnienia, Brak też przepisu nadającego moc wsteczną przepisowi Art.25 ust.1b. Moc 
wsteczna została jedynie wyinterpretowana przez ZUS ze względu na brak określoności  przepisu 
Art.25 ust.1b i umyślne użycie w ust.1b formy czau przeszłego ”pobrały” zamiast ”pobiorą”. 
Niemniej ze względu na to, ze jest to przepis sankcjonujący, represyjny, to obowiązuje 
bezwzględny zakaz retroakcji. W ustawie z 11 maja 2012 r. brak jest jakiegokolwiek przepisu 
ograniczającego uprawnienia, czy nadania mocy wstecznej temu przepisowi, i podania celu tego 
przepisu. Tłumaczy to brak informacji na temat tego przepisu, gdyż nie było o czym informować. 
Co do zasady nie informuje się swoich przeszłych ofiar o zamiarze ich oszukania, a ofiary dowiadują 
się o nim dopiero w chwili jego nastąpieniu. Dlatego ZUS tą dobra nowinę ogłosił na swojej stronie 
internetowej dopiero 2 stycznia 2013 r., już po wejściu przepisu Art.25 ust.1b, zapewne w trosce o 
emerytów, żeby nie psuć im miłego, świątecznego nastroju. 

Sama konstrukcja przepisu Art.25 ust.1b jestAwadliwa ze względu na brak określoności i 
niewskazanie szczegółowo adresatów: kto, kiedy, i w jakich okolicznościach  ma się zachować,  a 
ponadto nie jest zgodna z &.157 Rozporządzenia Prezesa RM dotyczącego ZTP. gdyż nie  odsyła się 
do przepisów, które same posiadają odesłania, Ustawodawcy zapewne o to chodziło, żeby przepis 
był nieczytelny, a przez to łatwiejszy do przemycenia. Arbitralna, niezgodna z wolą osoby 
uprawnionej zmiana wstecz zasad ustalania wysokości świadczeń już po nabyciu uprawnienia 
stanowi rażące nadużycie władzy przez funkcjonariusz publicznego. Tworzenie fikcji prawnych o 
magicznej mocy vacatio legis i dacie złożenia wniosku, przez władzę usiłującą przerzucić ciężar 
odpowiedzialność za rażące naruszenie praw i wolności kobiet ur. w latach 1949-1952 na nie same 
i uczynić z ofiar przestępstwa, przestępców, czyli spóźnionych z wnioskami jest szczytem hipokryzji. 
Gwoli ścisłości Szanowana Władzo przypominam, że data złożenia wniosku z Art.129. 1. o 
przyznanie wypłaty przysługujących świadczeń, jest datą dowolna, nieograniczoną żadnym 



terminem, a spóźnić się do dowolnej daty złożenia wniosku nie można, tak samo jak i zapoznać się 
wstecz z nowymi przepisami. Tworzenie fikcji prawnych nie stanowi tworzenia prawa, tylko 
bezprawia. 

Przede wszystkim vacatio legis nie jest przepisem prawa, nie reguluje więc żadnych praw, nie 
ogranicza, ani nie znosi nabytych uprawnień, bo do ograniczenia praw i wolności osób 
uprawnionych wymagane jest umieszczenie w ustawie emerytalnej odpowiednich przepisów, 
których ustawa z 11 maja 2012 r. nie zawiera. Vacatio legis, którym podpiera się  władza, usiłując  
zalegalizować oszustwo dokonane na kobietach ur.  w latach 1949-1952, które od  2013 
r. oszukuje, nie jest JOKEREM w rękach władzy, bo to nie jest karciana gra, tylko prawo. 
Ograniczenie uprawnień kobietom ur. w latach 1949-1952 do 31 grudnia 2012 r. nie istnieje. 
Rzekome ograniczenie praw nabytych tylko do wniosków złożonych do 31 grudnia 2012 r. stanowi 
nadużycie władzy przez funkcjonariusza publicznego, gdyż to ograniczenie musiałoby być zapisane 
w przepisach przejściowych ustawy z 11 maja  2012 r.,a taki zapis nie istnieje . 

Zgodnie z art.31 ust.3 Konstytucji R”Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych 
wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w 
demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony 
środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie 
mogą naruszać istoty wolności i praw.” 

O konieczności jasnego sformułowania w ustawie ograniczenia uprawnień mówi też 
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie Zasad techniki 
prawodawczej , Rozdział 5 

Układ i postanowienia przepisów przejściowych i dostosowujących 

§ 30. 1. W przepisach przejściowych reguluje się wpływ nowej ustawy na stosunki powstałe pod 
działaniem ustawy albo ustaw dotychczasowych. 
2. W przepisach przejściowych rozstrzyga się w szczególności: 
3) czy zachowuje się uprawnienia i obowiązki oraz kompetencje powstałe w czasie obowiązywania 
uchylanych albo wcześniej uchylonych przepisów oraz czy skuteczne są czynności dokonane w 
czasie obowiązywania tych przepisów; sprawy te reguluje się tylko w przypadku,   gdy   nie   chce   
się   zachować   powstałych   uprawnień,   obowiązków lub 

kompetencji albo chce się je zmienić albo też˝gdy chce się uznać dokonane czynności za 
bezskuteczne; 
Z Rozporządzenia tego jasno wynika, że powstałe w dawnym reżimie prawnym uprawnienia kobiet 
ur. w latach 1949 - 1952  zostały zachowane bez żadnych ograniczeń. 
Znaczy to, że ograniczenie kobietom ur. w latach 1949-1952  uprawnień nigdy nie istniało  bo nie 
zostało wprowadzone do ustawy, a kobiety te zostały oszukane rzekomym spóźnieniem się z datą 
złożenia wniosku i po 1 stycznia 2013 r. powinny mieć obliczana emeryturę na starych zasadach, 
bez odliczeń, niezależnie od tego, kiedy złożyły wniosek o wypłatę tej emerytury. 
Należy podkreślić, że Trybunał Konstytucyjny w związku z wejściem w życie przepisu  art.25 ust.1b 
wyróżnił w tej grupie kobiet tylko dwa odmienne stany prawne, o których decydowała data 
osiągnięcia wieku emerytalnego (rok urodzenia), która stanowi jedyną,  ostatnią przesłankę 
nabycia prawa do emerytury, o której mowa w art 24. 1. 

1. kobiety ur. w 1949 - 1952 r., które przepis art.25 ust.1b nie obejmuje, bo osiągnęły wiek 
emerytalny przed 1 stycznia 2013 r, i nabyły prawo do emerytury ”zwykłej” (art.24. 1.) (str.13) więc 
nie stosuje się w stosunku do nich przepisu art.25 ust.1b. 

2. kobiety ur. w 1953 r., które przepis art.25 ust.1b obejmuje, bo nie osiągnęły wieku 
emerytalnego więc nie nabyły przed 1 stycznia 2013 r. prawa do emerytury ”zwykłej” (art.24. 1.) 
(str.14), ale nabyły ekspektatywy prawa, dlatego przepisu art.25 ust.1b nie stosuje się. 

Natomiast ZUS dokonywał dwukrotnie podziałów, za każdym razem zmieniając kryterium 
podziałów, Tym samym ZUS uniemożliwiał kobietom ur. w latach 1949-1952 zrealizowanie 
nabytego przed 1 stycznia 2013 r. , na starych zasadach , bez odliczeń w przepisie Art.25 ust.1b, 
zmieniając im wstecz, już po nabyciu prawa do emerytury powszechnej z Art.24 warunki nabycia 



tego prawa. Rzecz w tym, że warunki te stanowią fikcje prawną , bo ich zapis w ustawie nie istnieje 
i są niemożliwe do spełnienia: po 1 stycznia 2013 r. było to złożenie wniosku o przyznanie wypłaty 
emerytury przed 1 stycznia 2013 r., a po wyroku TK P 20/16 należało się urodzić w 1953 r. Jedyny 
stan prawny, któremu podlegają te kobiety to ten, w którym ZUS może je ograbić i odliczyć im 
wstecz pobrane emerytury łamiąc przy tym zakaz retroakcji i znoszenia praw nabytych. Natomiast 
cała reszta grupy kobiet ur. w latach 1949-1953 musi tylko osiagnąć wiek emerytalny  i złożyć w 
dowolnym czasie wniosek o emeryturę. 

Przy takiej rażącej niesprawiedliwości i nierównym traktowaniu kobiety ur. w latach 1949-`1952 
ZUS pozbawia praw nabytych, zrównując ich stan prawny z kobietami ur. w 1953 r. i odlicza 
wszystkie emerytury pobrane przed 1 stycznia 2013 r, kiedy przepis ten nie  obowiązywał, a także 
emerytury pobrane po 1 stycznia 2013 r., kiedy przepis ten obowiązywał. 
Natomiast kobietom ur. w 1953 r. po wyroku TK z 6 marca 2019 r. ZUS nie odlicza się żadnych 
emerytur, ani pobranych prze 1 stycznia 2013 r., kiedy przepis ten nie obowiązywał, ani pobranych 
po dacie osiągnięcia wieku emerytalnego,a tym samym nabycia prawa do emerytury o której 
mowa w Art.24, kiedy przepis ten już obowiązuje, a odliczanie jest zgodne z  Konstytucją, co 
potwierdza wyrok TK. 

Wszelkie inne regulacje niezgodności przepisu Art.25 ust.1b ustawy o  FUS  wykraczające poza 
zakres zakres czasowy objęty wyrokiem TK p 20/16 powinny obejąć już wszystkie kobiety ur w 
latach 1949-1953, które stanowią grupę podmiotów podobnych z kobietami ur. w 1953 r. , które 
prawo do emerytury nabyły nabyły na podstawie Art.46, oraz adresatów innych przepisów, które 
nabyły prawo do emerytury w niepełnym wieku emerytalnym na podstawie innych przepisów, niż 
przepis Art.46 i które zostały objęte stosowaniem z mocą wsteczną przepisu Art.2 5 ust.1b, wbrew 
bezwzględnemu zakazowi retroakcji w przypadku przepisów o charakterze sankcjonującym, 
represyjnym. 

Różnica wysokości emerytur dyskryminowanych kobiet ur. w latach 1949-1952, których jedyna 
winą jest to, że to władza je oszukała, choć przepis Art.25 ust.1b ich nie obejmuje i kobiet ur. w 
1953 r. które mają to szczęście, że przepis Art.25 ust.1b je obejmuje i TK wydał wyrok, wynosi 
kilkaset do 1000 zł i więcej miesięcznie, co przy niskich, rzadko przekraczających 2000 zł 
emeryturach stanowi ogromna różnicę. Niesprawiedliwość i hipokryzja władzy jest porażająca. 

 

Z poważaniem,  
U. B. /rocznik 1951 
 
(treść zgodna z oryginałem) 
 


